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A Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI do CRESS-ES vem empreendendo intervenções junto às 
instituições empregadoras desde o começo da pandemia provocada pela Covid-19. Essas ações seguem 
as orientações do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, que aponta como uma das possibilidades as 
noti�cações extrajudiciais como forma de garantir que a categoria possa desempenhar o seu trabalho 
com condições éticas e técnicas necessárias. Um desa�o que não é novo, mas que se acentua nesse 
momento de crise sanitária mundial e incorpora uma exigência primordial à realização de atendimentos 
em todos os espaços sócio-ocupacionais e a garantia do acesso à biossegurança. Um cenário complexo 
que exige ainda mais articulação entre diferentes instituições.

Articulação por meio de reuniões com o Conselho Regional de Psicologia – CRP 16ª Região, de modo a 
promover uma interlocução conjunta aos órgãos de representação e controle social.

Sobre as condições de biossegurança, a COFI acionou, por ofício, alguns sindicatos de servidores e secretá-
rios/as municipais de Assistência e de Saúde e, encaminhada solicitações de apuração de suposta ausência 
dessas condições às Vigilâncias Sanitárias Municipais, órgãos responsáveis pela �scalização dessa natureza.

Nesses ofícios, pedimos para que seja averiguado se as instituições empregadoras, públicas e privadas, 
estão seguindo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde 
e das normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no enfrentamento à pandemia 
internacional da Covid-19. A exemplo da ausência de controle de distanciamento social, o tamanho do 
espaço físico usado pelos/as trabalhadores/as, assim como a disponibilidade de EPIs e EPCs junto com o 
treinamento para uso adequado.

Abaixo listamos instituições que receberam noti�cações e responderam:

- Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha -
- Secretaria Secretaria Municipal de Assistência Social de Viana
- Secretaria Municipal de Assistência Social de São Mateus 
- Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica
- Sindicato dos Servidores Municipais de São Mateus- Sindiserv
- Sindicato de Servidores Municipais de Guarapari

Em anexo, disponibilizamos, para conhecimento da categoria, o relatório de visita da Vigilância Sanitária 
do Município de São Mateus. Os demais ofícios encontram-se acessíveis para consulta, sendo necessário 
para o envio um contato prévio junto à comissão, pelo E-mail: �scalizacao@cress-es.org.br.
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